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Itatiaia
Título: Movimento que reúne pessoas atingidas por barragens - 16h41

Editoria: Plantão da Cidade
Assunto: ALMG

Publicado: 08-02-2019 Link para a Notícia

Entrevista Jocely Andreoli da coordenação do Movimento dos Atingidos por Barragens. Falando do movimento que
reúne pessoas atingidas por barragens.  Fala do verdadeiro massacre que a Vale cometeu em Brumadinho. Ele fala
que tentaram pautar o tema da segurança de barragens no Brasil e em Minas Gerais, mas que infelismente o lobby das
mineradoras sobre as Assembleias Legislativas e também ao Congresso impede de passar marcos legais que dariam
uma solução sobre isso.
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Itatiaia
Título: Deputados Federais mineiros ameaçam travar pauta no Congresso - 15h04

Editoria: Itatiaia Urgente
Assunto: ALMG

Publicado: 08-02-2019 Link para a Notícia

Deputados  Federais e Estaduais estiveram mais uma vez em Brumadinho e os federais mineiros ameaçam travar a
pauta no Congresso Nacional caso a CPMI da mineração não seja criado e os projetos relacionados a segurança nas
barragens não sejam votados. Entrevista: Rogério Correia - Deputado Federal - PT.
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Minas 1
Título: Governo projeta quitar dívida do 13° de parte dos servidores de MG até julho

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 08-02-2019 Link para a Notícia

Governador eleito, Romeu Zema toma posse nesta terça na ALMG

Governador Romeu Zema determinou valor mínimo das parcelas. Há previsão para que a cota mensal seja ampliada

O pagamento do 13º salário de metade dos funcionários públicos de Minas Gerais deverá ser quitado até julho, garantiu
o governador do Estado, Romeu Zema, na manhã desta sexta-feira (8). O anúncio vem após o gestor do executivo
determinar que o benefício seria pago em 11 parcelas ao longo de 2019.

Para isso, o governo vai fatiar o pagamento, que começará com uma cota mínima de R$ 300, segundo nota divulgada
pela assessoria do Estado. A expectativa, porém, é que a cota seja aumentada gradativamente.

A partir de maio, por exemplo, os servidores devem começar a receber R$ 400, em julho, R$ 500, em agosto, R$ 600, e
setembro, R$ 800.

Com isso, dos 720.003 servidores ativos, inativos e pensionistas que têm direito ao benefícios salarial, 351.377 já terão
recebido todo o 13° em julho. A medida antecipa a conclusão do pagamento, inicialmente previsto para ser quitado até
dezembro deste ano.

Olá pessoal, nessa postagem quero falar diretamente com você, servidor estadual, pois temos novidades sobre o 13º
salário que não foi pago pelo governo anterior. Sabemos das dificuldades enfrentadas pelo funcionalismo, e a partir de
economias feitas por mim e pela minha equipe, conseguimos chegar a uma parcela mínima de R$ 300, já a partir deste
mês de fevereiro, para começarmos a acertar também essa conta. Compartilho com vocês esse vídeo do Secretário de
Planejamento e Gestão, Otto Levy, que explica as alterações na escala de pagamento do benefício, que antes seria em
11 parcelas. Mas o nosso trabalho compromissado e transparente não para e uma nova matriz foi feita pela Secretaria
de Fazenda. Nesse formato, praticamente metade do funcionalismo terá o pagamento do 13º quitado até julho. Nos
meses de fevereiro, março e abril todos os servidores receberão parcelas de R$ 300. Nos meses de maio e junho, o
valor dessa parcela sobe para R$ 400. No mês de julho o valor atinge R$ 500. Em julho, aproximadamente 50% dos
servidores já terão recebido integralmente o benefício. O valor dessa parcela entre agosto e dezembro continua
subindo gradativamente, de tal maneira que em outubro todos os servidores que ganham até R$ 5.900 já terão
recebido integralmente o 13º. #GovernodeMinas #minasgerais

Uma publicação compartilhada por Romeu Zema (@romeuzemaoficial) em 8 de Fev, 2019 às 5:53 PST
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Bhaz
Título: Governadores abrem o pacote de maldades pra cima dos servidores públicos

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 08-02-2019 Link para a Notícia

Em vez de investir na retomada do crescimento, reaquecimento da economia e no aumento da arrecadação, os
governos estaduais, incluindo o de Minas, recorrem a medidas impopulares como o corte de salários dos servidores
públicos. Capítulo dois do pacote de maldades, já que, no primeiro, o ex-governador Fernando Pimentel (PT) parcelou,
durante quase três anos (fevereiro de 2016 a dezembro de 2018), os vencimentos deles em duas ou três parcelas
dentro do mês e ainda deu o calote no 13º salário.

Quando os servidores, e os mais crédulos, esperavam uma solução nova e milagrosa, o governo mineiro entra numa
operação para reduzir as despesas por meio dos salários do funcionalismo. Essa seria a segunda reforma
administrativa do governador Romeu Zema (Novo), que, com a primeira (enviada à Assembleia Legislativa  no último
dia 5), conseguiria uma economia de apenas R$ 1 bilhão em quatro anos em um cenário no qual só a folha salarial
custa, por mês, de R$ 2 a 3 bilhões. Como dissemos aqui, só enxugaria gelo.

Então, Minas e outros seis estados solicitaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para cortar salários, por
meio de redução da jornada, de modo a adequá-los à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que impõe gastos com
pessoal de até 60% da receita corrente líquida. Eles apelaram ao Supremo para que julgue ação, impetrada há quase
20 anos, questionando dispositivo da LRF, que, em tese, permite corte de salários em caso de extrapolação de gastos
que cause o descumprimento da própria lei. O texto é assinado pelos secretários de Fazenda de Minas Gerais, Rio
Grande do Sul, Goiás, Paraná, Pará, Alagoas e Mato Grosso do Sul.

Eles querem também, nesse mesmo contexto, reduzir os limites financeiros dos Poderes Legislativo e Judiciário e do
Ministério Público para adequar as despesas à nova realidade. É mexer no vespeiro dos servidores e, principalmente,
no dos outros poderes. Aí cutucam um dos pilares constitucionais da interdependência dos poderes. Cada qual com
seus problemas e capacidade de gestão. Alguns fazem o dever de casa e sabem fazê-lo; outros não fizeram e nem
sabem. Esse é o desafio da gestão dentro da ordem democrática e republicana.

As medidas são impopulares e de difícil aplicação, por isso apelaram ao Supremo, que, provavelmente, não deverá
aprovar. Seja como for é mais um meio de pressão dos governadores sobre a situação delicada financeiramente dos
estados, que gastaram acima do que arrecadaram. Os governos anteriores, ao longo de décadas, incharam a máquina
pública e não fizeram o dever de casa necessário. Agora, deixaram os governadores atuais no desespero, com as
contas pressionadas pelos gastos com pessoal ativo e inativo.

Hoje, Minas gasta quase tudo com pessoal ativo e aposentado, que representa 62% de suas despesas primárias. São
600 mil servidores, então o governador passa o mandato inteiro gerenciando o desafio de como pagar os salários para
os servidores. A folha do funcionalismo mineiro chega a R$ 2,1 bilhões e os salários continuam parcelados (agora em
duas). Os de janeiro serão pagos, como já divulgado, nos dias 13 e 25 de fevereiro. Os de fevereiro serão quitados nos
dias 13 e 26 de março.

Ninguém duvida, até mesmo os mais críticos, de que o governo Zema está se esforçando para pôr as contas em dia,
fez reforma administrativa, cortando nove secretarias e 3.600 cargos comissionados, mas a economia é pequena, de
apenas R$ 1 bilhão em quatro anos. Buscar alívio nas contas públicas é uma medida necessária, mas é preciso mais,
reinventar a roda, porque o caminho do crescimento é mais sustentável e eficiente do que o do encolhimento.

A crise financeira enfrentada é forte e não afeta só Minas, mas a maioria dos estados. Sabemos que não é de hoje, por
exemplo, que os estados não pagam corretamente os precatórios, atrasam salários e gratificações e nem pagam
fornecedores. Haveria ontem (8), mas foi adiada para o próximo dia 14, reunião entre o governo e os prefeitos,
liderados pela Associação Mineira dos Municípios (AMM), no Tribunal de Justiça, para a formalização de acordo
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jurídico no qual o Judiciário mineiro está arbitrando o conflito de R$ 12 bilhões. Zema deve começar a pagar os
repasses de impostos atrasados deixados por Pimentel a partir de janeiro do ano que vem.

PT e PSDB voltam a se enfrentar pelo Novo

A Assembleia Legislativa , tradicional caixa de ressonância política do estado, continuará sendo palco de
turbulências entre governo e oposição, com nítida vantagem para o primeiro. Enquanto Romeu Zema (Novo) se ampara
nos tucanos para enfrentar os conflitos, a governabilidade está ameaçada pela formação de quatro blocos que,
literalmente divide o Legislativo. O bloco governista será liderado pelo PSDB, de apoio a Zema, com 21 deputados
estaduais; o de oposição, liderado pelo PT, outros 16 ou 17 deputados . Além deles, haverá dois blocos chamados
'independentes', que podem ir pra cá ou pra lá, dependendo da situação e do projeto a ser votado, cada um com 20
deputados também. Ou seja, no total de 77 deputados , quatro blocos estarão em movimento, com potencial
semelhante e medindo forças.

Tudo somado, isso vai exigir, da coordenação política do governo, menos confronto e mais interlocução. É claro que
entre governistas e oposição, a guerra continuará porque vai reeditar o confronto entre velhos e conhecidos rivais:
petistas e tucanos. Vida que segue como dantes no quartel do 'novo' Abrantes.

Kalil quer virar político?

Dois anos e meio depois de ser eleito contra os políticos e os xingando, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil
(PHS), contratou um político tradicional e especialista na articulação do setor. É claro que iremos especular as razões
da estranha medida: 1- vai buscar a reeleição no ano que vem; 2- pavimentar sua candidatura a governador e, por
último, a pergunta que não quer calar: 3 - Kalil quer aprender a ser político?

Comentários
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Band
Título: Tramitação de projetos na ALMG - 06h47

Editoria: Band News Bom Dia
Assunto: ALMG

Publicado: 08-02-2019 Link para a Notícia

Estão tramitando na Assembleia os projetos de lei, de autoria do executivo, que integram a proposta de reforma
administrativa do estado. O primeiro texto foi enviado em regime de urgência e propõe a redução no número de
secretarias, além também de um enxugamento da estrutura interna da secretaria de quase 50% e também a extinção
de cargos comissionados. Esses projetos já foram recebidos em plenário e agora serão encaminhados para análise nas
comissões da casa.

impresso em 21/02/2019 às 03:44 8 de 259

http://icone.s3-sa-east-1.amazonaws.com/005anos/almg11-bandnewsbomdia-0802.mp3
http://www.interclip.com.br/


Jornal de Uberaba (MG)
Título: Assembleia recebe projetos da reforma administrativa do Estado

Editoria: Política
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 08-02-2019 Link para a Notícia

O Plenário da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) recebeu, na Reunião Ordinária desta quarta-feira (6),
mensagens do governador Romeu Zema (Novo) encaminhando dois projetos que integram a proposta de reforma
administrativa do Estado. O Projeto de Lei (PL) 367/19, que tramitará em regime de urgência, ou seja, com prazos
regimentais reduzidos à metade para dar celeridade à sua análise, estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo.
Entre as modificações sugeridas, estão a redução das atuais 21 secretarias de Estado para 12, o enxugamento da
estrutura interna das secretarias em 47% e a extinção de 16% dos cargos em comissão, gratificações e funções
gratificadas. Serão estas as 12 secretarias de Estado: Planejamento e Gestão; Fazenda; Saúde; Educação; Justiça e
Segurança Pública; Governo; Desenvolvimento Econômico; Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
Desenvolvimento Social; Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Cultura e Turismo; e Infraestrutura e Mobilidade.
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Sete Lagoas S/A - MG
Título: Integrantes da "Bancada do Minério" podem ficar de fora da CPI na Assembleia

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 08-02-2019 Link para a Notícia

Antes mesmo de ser instalada na Assembleia Legislativa , a CPI da Mineração já tem um potencial obstáculo pela
frente: a "bancada do minério", que, em outras ocasiões, conseguiu barrar projetos que endureciam o licenciamento e a
fiscalização da atividade mineral. Um dos caminhos para contornar o problema seria impedir a indicação para a CPI de
deputados que, no passado, receberam doações de mineradoras.

A ideia, polêmica, ainda não é consenso entre os líderes dos recém-definidos blocos parlamentares, embora eles
concordem que a escolha dos integrantes da CPI tenha que ser feita com cautela. Segundo o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), nas eleições de 2014, somente 18 dos 77 deputados  estaduais eleitos em Minas não receberam
recursos de empresas ligadas à mineração. Na eleição passada, as doações de pessoas jurídicas já estavam proibidas.

O líder do bloco de oposição, André Quintão  (PT), diz ser favorável a um "cuidado maior" com as indicações para a
CPI. Quintão lembra que, à época do desastre da barragem de Fundão, em Mariana, que deixou 19 mortos, os nove
deputados da Comissão Extraordinária de Barragens haviam recebido, juntos, R$ 587 mil em doações.

"O que vimos na época de Mariana foi o abafamento do caso. A Assembleia desistiu da CPI para instaurar uma
comissão que não andou. Dessa vez, precisamos dar uma resposta à altura. Os deputados  que forem participar da
CPI devem ter uma postura extremamente crítica", diz Quintão.

Apesar de se dizer temerário em relação à indicação de parlamentares que receberam "vultuosas doações de
campanha da mineração", o deputado Cássio Soares  (PSD), líder de um dos blocos independentes, pondera que, em
muitos casos as doações acontecem de forma indireta.

"Tem que ter um crivo sério para as indicações. E se o parlamentar recebeu algum recurso, a atuação dele no
parlamento deve ser independente. É importante observar que as doações indiretas acabam causando confusão. Eu
mesmo, por exemplo, recebi R$ 457 de uma doação indireta e não sabia a origem do recurso. Eu trabalhava com uma
deputada em São Pedro dos Ferros, ela recebeu a doação da mineradora, e repassou. Ou seja, foi indireto", diz o
parlamentar.

Para o deputado Sargento Rodrigues  (PDT), que faz parte de outro bloco independente, é preciso "um filtro maior",
mas ele avalia que, em princípio, não seja necessário banir indicações para a CPI da Mineração de deputados  que
tenham recebido verbas do setor.

"Temos dezenas de deputados  novos, e não acho que o lobby da mineração irá interferir, até porque doações de
empresas foram proibidas. Acredito que banir deputados  por esse motivo é demais. Estamos nos preparando para
um trabalho muito sério", disse o pedetista.

Gustavo Valadares  (PSDB), líder governista, foi procurado, mas não retornou à reportagem. Integrante do bloco
governista, Guilherme Cunha (Novo) disse que "desconhece quem são os financiadores dos colegas eleitos". Porém,
ele acredita que "quem for (nomeado) para a CPI, deve estar ciente da responsabilidade".

Logo após a posse dos deputados , três requerimentos para a abertura da CPI da Mineração foram protocolados na
Assembleia, na última terça-feira. O deputado Sargento Rodrigues  foi o primeiro a fazer a requisição, ao coletar 74
assinaturas dos 77 deputados estaduais para a abertura dos trabalhos - além dele, Beatriz Cerqueira (PT) e
Doutor Wilson Batista (PSD) fizeram pedidos similares.

Apenas dois deputados , Tito Torres (PSDB) e Gustavo Santana  (PR) não assinaram os requerimentos. Santana
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está entre os deputados  campeões de doações do setor mineral, tendo recebido R$ 135 mil nas eleições de 2014,
quando as doações de empresas ainda eram permitidas. A reportagem tentou contato com os dois deputados , mas
nenhum deles foi encontrado.

Apesar da apresentação dos requerimentos, o presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus  (PV), ainda precisa
acolher ou rejeitar os pedidos. Procurado para se manifestar, Agostinho não retornou à reportagem. Apesar disso, nos
bastidores da Casa, é ventilado que o governador Romeu Zema (Novo), de quem Agostinho é próximo, tem interesse
no andamento da CPI. "A gente sabe que o governador tem que dar uma resposta aos atingidos, a CPI é essencial e é
de interesse do governador", disse um deputado do PV, que preferiu não se identificar.

Pelo regimento da Assembleia, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)  será composta por sete membros,
sendo o presidente , um vice- presidente  e os demais relatores e sub-relatores - além de um suplente para cada
cargo. As indicações devem ser feitas a partir da semana que vem, com os membros apontados pelo Colégio de
Líderes dos blocos definidos nesta semana.

Projetos para endurecer regras da mineração voltam à pauta

Junto à pressão na Assembleia Legislativa  para a criação da CPI da Mineração, a Casa começou a receber projetos
para rever as regras de operação e manutenção de barragens em Minas. Na última segunda-feira, no primeiro dia
legislativo, o deputado João Vítor  Xavier (PSDB) reapresentou um substitutivo ao PL 3.676/16, popularmente
conhecido como "Mar de Lama Nunca Mais".

O projeto foi discutido em 2016, um ano após o rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana. Porém, a proposta
foi rejeitada ainda na Comissão de Minas e Energia da Assembleia e, desde o ano passado, aguarda análise da
Comissão de Administração Pública .

O projeto criava uma série de restrições para as barragens, incluindo a proibição de novos licenciamentos de
alteamento de barragens, processo em que o próprio rejeito molhado é usado na ampliação das estruturas. "Eu espero
que, agora, com a renovação da Assembleia, os deputados  tenham mais sensibilidade. Mas, se vão acatar ou não o
projeto, isso é outra história", avalia o tucano.

Também numa linha mais rígida, o PL 5.511/2019, do deputado Cristiano Silveira  (PT), pretende extinguir as cerca
de 400 barragens de rejeitos de minério no Estado. A ideia é que as mineradoras adotem tecnologias mais eficientes
para a contenção de rejeitos, a exemplo do empilhamento a seco. Pelo projeto, as barragens de rejeito ainda operantes
teriam dois anos para se adaptar, enquanto as estruturas inutilizadas teriam um ano.

Para o deputado Sargento Rodrigues  (PDT), autor do requerimento para criação da CPI da Mineração, "extinguir (as
barragens de rejeito) é demais". Rodrigues avalia que é preciso endurecer a legislação, mas sem "radicalização".
"Acredito que as mineradoras precisem se adequar, ter projetos com mais segurança".

Já para o deputado Cássio Soares  (PDT), líder de um dos blocos independentes, é preciso "impor o processo de
descomissionamento (integração das barragens de rejeito à natureza" para as mineradoras. "Com certeza, já
chegamos numa fase de esgotamento que é impossível ter barragens de rejeito em Minas. Existem tecnologias
superiores e que devem ser usadas", defendeu o pedetista.
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Agora - Divinópolis
Título: Fabiano Tolentino é nomeado assessor de deputado estadual

Editoria: Política
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 08-02-2019 Link para a Notícia

Da Redação

O ex-deputado estadual Fabiano Tolentino (PPS) foi nomeado assessor parlamentar na Assembleia Legislativa  de
Minas Gerais (ALMG). Fabiano irá assessorar o deputado estadual eleito, Gustavo Mitre  (PSC). A nomeação do
ex-deputado estadual foi publicada no Diário do Legislativo no dia 2 de fevereiro, um dia após a posse dos deputados
estaduais, que foi realizada no dia 1° de fevereiro.

Fabiano, que já disse em entrevistas ser pré-candidato à Prefeitura de Divinópolis, foi nomeado para o cargo padrão VL
55, com 8 horas diárias. Consta no Portal da Transparência da Assembleia Legislativa  que para este cargo, com
jornada diária de oito horas, o salário é R$ 18.138,90.

Apesar da nomeação, o agora assessor parlamentar afirmou que manterá seu nome na disputa ao Poder Executivo
Municipal, em 2020. Fabiano disse ainda, que manterá seu domicílio residencial e eleitoral em Divinópolis. Em
entrevista ao Divinews, o ex-deputado estadual ressaltou ainda que:

- Tem horas que o nosso desejo tem que ficar em segundo plano, pois tenho família para criar e contas para pagar -
justifica.

Em novembro, o ex-deputado chegou a dizer em entrevista que recebeu vários convites para trabalhar, porém não
aceitou, por serem fora de Divinópolis. Tolentino afirmou na época que queria permanecer na cidade, e já trabalhar
para as eleições de 20206

Carreira

Fabiano foi eleito vereador, em Divinópolis, em 2008 com 5.155 votos e deputado estadual em 2010 com 31.182 votos.
Em 2014, foi reeleito como Deputado Estadual, dobrando sua votação para 62.776 votos. Em seu último mandato, o
ex-deputado estadual fez forte oposição ao ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT).

No ano passado, Fabiano disputou uma vaga na Câmara dos Deputados , mas não conseguiu se eleger deputado
federal. O agora assessor parlamentar recebeu 67.006 votos. Tolentino recebeu cerca de 18 mil votos só em
Divinópolis, e é o segundo suplente no chão formado por PSDB, PSD, Solidariedade, DEM e PP nas eleições do ano
passado. O primeiro suplente é Marcos Pestana (PSDB).
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Agora - Divinópolis
Título: Política & Cia - Assembleia enquadra Cleitinho

Editoria: Política
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 08-02-2019 Link para a Notícia

Ver a foto do agora deputado Cleitinho  Azevedo (PPS) de terno e gravata não tem preço! Rebelde com causa,
enquanto vereador, Cleitinho  não quis respeitar uma das liturgias do cargo: a de vestir terno e gravata para participar
das reuniões ordinárias da Câmara Municipal. Não só não a cumpriu, como também com sua postura descontraída,
liberou os demais vereadores da obrigação (ou costume) de participar das reuniões engravatados. Mas a Assembleia
Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) ele não "peitou". É que o regimento interno da ALMG exige o chamado traje
passeio completo, leia-se, paletó e gravata, para evitar que alguém vá de bermuda ou camisa regata.
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Portal das Gerais - BH (MG)
Título: Deputado Sargento Rodrigues cobra empenho do Comando do BM na defesa dos

interesses da tropa - Portal das Gerais
Editoria: Notícias

Assunto: Interior de Minas
Publicado: 08-02-2019 Link para a Notícia

O deputado Sargento Rodrigues  esteve, nesta quinta-feira (07/02), com o Comandante-geral do Corpo de
Bombeiros, Coronel Edgard Estevo da Silva. O encontro teve como objetivo dar as boas-vindas ao Comando e
colocar-se à disposição da corporação, para o que for necessário.

Foram protocolados, em mãos, ofícios pedindo o empenho do Comandante junto ao Governo para que seja pago o
13° salário integral, retorno do pagamento no 5° dia útil, a recomposição das perdas inflacionárias e a quitação da
dívida com o IPSM. O aumento do efetivo dos Bombeiros também foi tema da reunião, bem como a convocação dos
trinta excedentes do CFS. "O papel do Comandante é fundamental nesta luta para fazer chegar ao governo a realidade
da tropa, que sofre com dívidas, sem atendimento à saúde adequado e sem perspectivas de soluções", afirmou
Rodrigues.

O deputado também oficiou ao comandante as emendas por ele apresentadas para execução neste ano, que somam
um total de R$ 385 mil, a serem aplicados em reformas, ampliações e aquisição de equipamentos e materiais de uso
coletivo nas unidades: 1°, 2°, 3° 6° BBM, Batalhão Operacional Aéreo e Pelotão de Araguari.

O Coronel Edgard agradeceu a visita e se comprometeu a trabalhar em defesa da tropa, somando esforços para que
o Governo consiga atender às demandas da classe. "O apoio dos Comandos é fundamental para que o governo
entenda as particularidades e especificidades dos servidores da segurança pública. Na Assembleia Legislativa ,
estarei, como sempre estive, atento e a postos para somar e também cobrar do Governo, sempre que for necessário.
Vamos empregar todas as nossas forças em defesa dos servidores da segurança pública", ressaltou o deputado.
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Deputado Estadual pelo PSL, Coronel Sandro  Lúcio Fonseca, formaliza seu compromisso estipulado durante a
campanha:

"Hoje, no primeiro dia de trabalho, estamos firmando nosso compromisso de campanha e fazendo valer o que
prometemos: estou abrindo mão do auxílio moradia no valor de R$ 4.377,73 e da ajuda de custo, no valor de R$
27.000,00. Vamos tomar todas as medidas possíveis para utilizar da melhor maneira o dinheiro dos mineiros."

impresso em 21/02/2019 às 03:44 21 de 259

http://portaldasgerais.com.br/deputado-estadual-em-minas-coronel-sandro-registra-cumprimento-de-promessa-feita-em-campanha-veja/
http://www.interclip.com.br/


Gazeta do Triângulo Online - Araguari (MG)
Título: Radar- Na base

Editoria: Política
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 08-02-2019 Link para a Notícia

NA BASE

Os 77 deputados estaduais se organizaram em quatro blocos na Assembleia Legislativa  e a divisão dos partidos
entre eles foi comunicada em reunião de plenário nessa quarta-feira, 6. O bloco do deputado estadual Raul Belém
(PSC) fechou apoio ao governo Romeu Zema (NOVO) na Assembleia. Ontem em seu primeiro discurso, Belém cobrou
a dívida do estado com as prefeituras e a inclusão nas investigações das tragédias causadas por usinas em Minas de
Germano Luiz Gomes, servidor de carreira que ocupa a secretaria de Meio Ambiente e estava no governo Pimentel
(PT). Ele seria, conforme o deputado, responsável por liberação de licenças de usinas de rejeitos.

LIVRE E LEVE

O deputado estadual Doorgal Andrada (PATRI) ficou com mais18 deputados  no bloco parlamentar Liberdade e
Progresso na Assembleia. Doorgal afirmou que o bloco pretende caminhar de maneira independente, votando a favor
dos bons projetos, mas livre para dizer não às iniciativas das quais discordarem. "Na minha trajetória e durante a
campanha, sempre defendi a independência," disse ele.

LMG-748

Por telefone ontem, Doorgal adiantou para a coluna que nos próximos dias irá se inteirar de detalhes quanto à situação
das obras inacabadas de duplicação da LMG-748. Existe a informação de que o Ministério Público do Estado acionou a
empresa vencedora da licitação das obras que se arrastam a dez anos, gerando risco de acidentes. O deputado
lembrou que pode ser cobrado da empresa, judicialmente, pelo menos medidas de segurança uma vez que o Estado
não vem honrando com suas responsabilidades.
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O Deputado João Vitor Xavier do PSDB reapresentou o projeto de lei "Mar de Lama Nunca Mais" na Assembleia
Legislativa de Minas. O PL é o mesmo que foi rejeitado pela Comissão de Minas e Energia  em 2016. O texto será
apresentado na forma de substitutivo ao outro projeto que trata de barragem e que tramita na Comissão de
Administração Pública  em 2º turno. Se aprovado pela Assembleia, o projeto "Mar de Lama Nunca Mais" terá que ser
sancionado pelo Governador Romeu Zema para entrar em vigor. Entrevista: João Vitor  Xavier, Andressa Lanchotti -
promotora - Coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente.
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Viagem
 A prefeita Simone Carvalho (PSDB) e o marido dela, o comunicador Carlos Moreira, retornaram de viagem de cerca de
uma semana a Guarapari (ES). Com isso, a chefe do Executivo não prestigiou a posse do deputado Tito Torres
(mesmo partido), na última sexta-feira (1), na Assembleia Legislativa . O amor ao casamento, às vezes, fala mais alto
que a política
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Nessa semana estávamos fazendo o acompanhamento da situação em Brumadinho,falamos sobre a criação de uma
CPI pra investigar o crime da Vale.Citamos o nome do deputado Sargento Rodrigues  e ele solicitou o direito de
resposta.Entrevistado: Sargento Rodrigues  - PDT (deputado estadual) - Por telefone.  ''Infelizmente as pessoas em
uma forma geral,e boa parte da mídia,acha que todo político é igual e que todo deputado tem o mesmo
comportamento.Eu tenho 20 anos de mandato,nunca faltei a uma sessão plenária.Trato meu trabalho com absoluta
seriedade e transparência.Sou autor de 53 leis,.cinco emendas a constituição no parlamento mineiro.Com relação a eu
não fazer nada,o senhor está engado.Foram muitas audiências públicas produzidas pela Assembleia e diversas delas
eu participei.''  Parlamentar cita o deputado João Magalhães como relator da Comissão Extraordinária das
Barragens .
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As recentes tragédias decorrentes do rompimento de barragens com rejeitos da mineração motivaram o deputado
estadual Mauro Tramonte  (PRB) a criar um projeto de lei que proíbe a construção de novas barragens a montante e
aterros hidráulicos em Minas Gerais. O projeto foi apresentado na segunda-feira (4), durante a primeira reunião
ordinária dessa legislatura, na Assembleia Legislativa .

O projeto também prevê o prazo de dois anos para que as estruturas desses tipos sejam descomissionadas pelas
mineradoras, além de estipular a distância de dez quilômetros das áreas habitadas, para as novas barragens, com o
objetivo de proporcionar a chance de fuga em casos de rompimento.

Tramonte também assinou os pedidos de instauração da CPI das Barragens. O primeiro documento protocolado neste
sentido foi do Sargento Rodrigues  (PTB), apoiado por todos os parlamentares. Agora, o deputado poços-caldense
estuda a possibilidade de propor o próprio nome para compor a equipe da CPI.

Para o deputado estadual, a tragédia em Brumadinho foi anunciada. Mesmo depois do que aconteceu em Mariana, no
ano de 2015, não houve mudanças significativas e, por mais que ambientalistas e especialistas avisassem, ocorreu
mais uma vez. "Para mim, é a maior tragédia perpetrada pelo ser humano e contra o ser humano. Não é uma catástrofe
natural, não é maremoto, não é terremoto, não é tsunami. Foi provocada pelo homem", comenta Tramonte.

*A cobertura do Poços Já sobre a Tragédia em Brumadinho só é possível devido ao patrocínio das seguintes
empresas: Centro Médico Oncológico (CMO), Construtora Horizonte, Embtech, Gatino Fitness, Lab Tânia, Lavanderia
Laundromat, Maní, New York Pub, Pizza na Roça, Poltrona 1 Turismo, PP Caponi, Pulsar, Sushi na Roça e Unifenas.
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A Santa Casa de Poços de Caldas irá receber uma verba de R$200 mil. A liberação vem através de emenda
parlamentar e foi anunciada na manhã de quinta-feira (7).

A emenda foi conquistada através do deputado federal eleito pelo PRB, Gilberto Abramo, que também é presidente
estadual do partido, atendendo ao pedido do deputado estadual recém-empossado Mauro Tramonte (PRB).

O montante vai ser fundamental para ajudar a cobrir o déficit do Hospital, que realiza cerca de 30 mil atendimentos por
mês e sobrevive graças ao esforços de seus funcionários e repasse da Prefeitura de Poços.

Publicidade

O assessor do deputado Mauro Tramonte , Demilton Vacarelli lembrou que antes mesmo de ser eleito deputado,
Tramonte já estava trabalhando para buscar essa verba para Santa Casa e conseguiu o apoio do agora deputado
federal Gilberto Abramo, que foi quem apresentou a emenda parlamentar junto ao Governo do Estado, quando ainda
cumpria mandato de deputado estadual.

"Poços de Caldas carece de um deputado federal e, em conversa com o Abramo, ele se prontificou a estar atento aos
problemas de nossa cidade e região. Isso me deixa muito alegre, porque, pelo que conheço do deputado Abramo,
tenho a certeza que essa atenção será de grande valia para a nossa cidade, que há muito está sem um representante
na esfera federal e Gilberto é esse nome de peso que precisamos em Brasília", disse Mauro Tramonte , através de
seu assessor pessoal.

O superintendente da Santa Casa, Dr. Azér Zenun, explica que esta verba está alocada no orçamento de 2019 e vai
ajudar no custeio do Hospital. O superintendente também comemorou o fato de Poços agora ter um deputado olhando
pela cidade e pela região, já que a Irmandade atende 82 municípios, chegando a fazer três mil atendimentos por dia.

"A Santa Casa está passando por um processo de remodelação e com dificuldades. O Município tem colocado recurso
aqui para poder suprir o déficit. Por isso, chega em um momento muito bom essa notícia . Temos que aplaudir e
agradecer e tenho certeza que Deus vai iluminar o Mauro cada dia mais para trazer melhorias , não só para a Santa
Casa, mas também para todo o município e região", comemora Dr. Azér.

*com informações da assessoria de imprensa da Santa Casa
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Discurso.  Durante solenidade, Governador Romeu Zema pede união dos poderes e pontua a necessidade de
aprovação do Regime de Recuperação Fiscal e da Reforma Administrativa

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, participou, na última sexta-feira, dia 1º, na Assembleia Legislativa ,
em Belo Horizonte, da posse dos 77 deputados  estaduais eleitos para o mandato 2019/2022. Em pronunciamento, o
governador apresentou um balanço das contas do Estado e destacou a necessidade de união dos Poderes para a
recuperação das finanças estaduais.

"A Lei Orçamentária Anual estima receita total de R$ 100 bilhões, frente a despesas fixadas de R$ 112 bilhões,
resultando em um déficit para este ano de R$ 12 bilhões. No que diz respeito ao resultado previdenciário, o orçamento
de 2019 traz a expectativa de um déficit de R$ 18 bilhões. Como podem ver, a situação é, no mínimo, crítica. Mas, a
despeito do diagnóstico extremamente difícil, a crise financeira será enfrentada com muito trabalho e responsabilidade
pelo novo governo", afirmou Romeu Zema, que entregou uma cópia do relatório com as contas do Estado à
Assembleia Legislativa .

Segundo o governador, "a única alternativa para que o Estado possa reajustar suas contas" é por meio da adesão ao
Regime de Recuperação Fiscal junto ao governo federal, que já está em processo de negociação pela sua gestão.
"Isso dependerá dos esforços conjuntos de todos os Poderes. Por isso, quero, mais uma vez, conclamá-los para que
façamos um pacto por Minas, para que possamos juntos cumprir a missão de tirarmos o nosso Estado do vermelho e
fazer com que ele se torne novamente viável. Peço a todos os deputados  e deputadas que tenham consciência da
gravidade da situação e reflitam a respeito sempre que um projeto entrar em votação nessa Casa", acrescentou.

Romeu Zema destacou ainda a necessidade de os deputados  estaduais empossados se dedicarem à aprovação da
reforma administrativa do Estado, que permitirá um cenário mais compatível da gestão governamental.

"Ou fazemos as reformas necessárias ou muito em breve a situação será totalmente inviável. E uma das primeiras
contribuições que esta Casa poderá oferecer aos mineiros será a aprovação da reforma administrativa, que está sendo
elaborada. É um passo inicial que daremos para a redução dos custos do Estado, gerando economias que precisarão
ser feitas para cobrir parte do rombo nas contas públicas, para que os servidores possam ter os salários em dia, para
garantir que as prefeituras possam receber os valores que têm direito, e que possamos ter condições de investir no que
deve ser prioridade do Estado, que são segurança, saúde, educação e infraestrutura", completou.

Na avaliação do governador, é preciso que os novos governantes sigam os desejos por mudança, ética e seriedade
com os recursos públicos demonstrados pelos eleitores nas últimas eleições.

"Nas urnas, o mineiro demonstrou que deixará para trás aqueles que insistirem no velho sistema das práticas do
passado. Neste contexto, é preciso ter a consciência de que é preferível trabalhar com as verdades, ainda que muito
inconvenientes, do que com as mentiras dos discursos populistas e demagógicos que levaram o nosso Estado à
falência. Os números, como eu disse, estão aí para qualquer um confirmar: um estado falido", disse.
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Os 77 deputados  mineiros vão atuar em quatro blocos parlamentares nessa legislatura, um de apoio ao governo, um
de oposição e dois independentes. O bloco governista é formado por deputados  do NOVO, partido do governador
Romeu Zema, além de PSDB, PPS, PV, PPS, PR, PV, PSC, AVANTE, PSD, somado 21 parlamentares, o líder será
Gustavo Valadares , do PSDB.  A oposição será liderada pelo PT que terá companhia do bloco de PR, REDE, PSOL,
PROS e PcdoB, em um total de 16 deputados , o líder ainda não foi definido. Os outros dois blocos são
independentes, um deles reúne o MDB, que na legislatura passada tinha presidência da casa.
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Desde o rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, em Mariana, na região Central de Minas Gerais, o
Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) começou a trabalhar em um Projeto de Lei (PL) que visava evitar novas
tragédias envolvendo estruturas de mineradoras. O texto foi protocolado na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais
(ALMG) em julho de 2016 e, desde então, os promotores vem travando o que o órgão chamou de uma "verdadeira
batalha" para que o texto seja aprovado.

Em uma entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (7) na sede da Associação Mineira do Ministério Público
(AMMP), integrantes da força-tarefa do MPMG e outros interessados na aprovação do PL "Mar de Lama Nunca Mais",
que tramita atualmente sob o número 5.316/2018, reforçaram a importância da manutenção dos principais pontos do
projeto e da celeridade de sua aprovação. O objetivo principal do projeto é aprimorar a legislação sobre segurança e
licenciamento ambiental de barragens.

Para conseguirem a aprovação do PL, que recebeu mais de 56 mil assinaturas, os promotores vem se reunindo
constantemente com deputados  estaduais, representantes da sociedade civil, organizações não governamentais e
órgãos estatais. Entre os principais destaques da proposta do MPMG, está a exigência de que as empresas adotem
tecnologias de ponta para a disposição de rejeitos, o que, em tese, garantiria mais segurança aos empreendimentos.

As outras alternativas existentes para as mineradoras, são a disposição a seco, a filtragem dos rejeitos arenosos e o
espessamento dos lamosos, todas elas mais caras que o alteamento a montante, tecnologia usada tanto na barragem
de Mariana como na de Brumadinho. "O PL prevê também uma caução ambiental, que obrigaria o empreendedor a
garantir os custos da desativação das barragens e dos possíveis danos socioambientais e socioeconômicos que um
desastre envolvendo tais estruturas possa ocasionar", apontou o MPMG em nota divulgada à imprensa.

Um outro ponto importante, segundo a entidade, se refere ao licenciamento das barragens. "Pelo projeto esse processo
deve ser dividido em três fases, Licença Prévia, de Instalação e de Operação. Em cada uma delas, são feitas
exigências específicas, como o Estudo de Impacto Ambiental (EIA). Entretanto, em Minas, é possível que as três sejam
emitidas ao mesmo tempo. Com a mudança trazida pelo PL, só se passaria para a etapa seguinte do licenciamento, se
as condicionantes impostas na fase anterior, referentes à mitigação de danos e à reparação de impactos, forem
cumpridas", completa o órgão.

Para a promotora Andressa Lanchotti, que integra a força-tarefa, o cerne do projeto "Mar de Lama Nunca Mais" está na
proibição da construção ou alteamento de barragens em locais onde forem identificadas populações residindo nas
zonas de autossalvamento, que é a área abaixo da barragem, para onde correm os rejeitos caso ocorra um desastre.
"Se isso ocorrer, em regra, não há tempo hábil para essas pessoas se manterem em segurança, frente à rapidez da
onda de inundação", finaliza o MPMG.

De comissão em comissão

Desde que foi apresentado na ALMG até o ano de 2017, o projeto de lei "Mar de Lama Nunca Mais" já passou por mais
de cinco comissões da casa e novamente por outras duas comissões  da assembleia em 2018. Neste meio tempo,
a Comissão de Constiuição e Justiça acabou engoblando um outro PL por serem "similares", o que foi considerado um
equívoco para Lanchotti. Com isso, o MPMG protocolou na Comissão de Meio Ambiente uma Nota Técnica que
apontava que o projeto apresentado pela força-tarefa trazia medidas mais efetivas para a segurança de barragens.

Se não bastasse, um substitutivo ao PL apresentado pelos promotores foi apresentado pelos deputados , porém, a
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sociedade civil e o Ministério Público mineiro questionaram a medida, uma vez que o novo texto acabaria deminuindo a
efetividade da proposta original. "Foi então que o deputado João Vítor  Xavier, tentando conciliar os interesses, tomou
a frente do assunto", afirma o MPMG.

Se reunindo com representantes do órgão, do Ibama e da sociedade civil, o parlamentar conseguiu elaborar um novo
Substitutivo. "Houve na época uma coisa muito difícil de acontecer: um consenso entre esses órgãos dizendo que o
novo texto era um marco regulatório ideal para o estado", afirmou Lanchotti. Porém, o novo texto acabou rejeitado em
julho de 2018 pela Comissão de Minas e Energia .

Desde então, o PL avançou para a Comissão de Administração Pública  com o texto original, mas acabou
paralisado após pressão de ONGs e da sociedade civil, que pediam aprovação do substitutivo recusado pela outra
comissão. Reuniões foram feitas reuniões na ALMG no ano passado, porém, não houveram avanços e, agora, uma
nova tragédia em Brumadinho, desta vez com um número de mortos muito superior, acabou por demonstrar da pior
maneira a importância do projeto que segue sem ser aprovado pelos deputados do Estado.
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Troféu Tele Santana vai acontecer quarta-feira no Mineirão. João Leite  é um dos conselheiros notáveis do Trófeu
Tele Santana. Entrevista: João Leite - conselheiro notável.
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Com a mudança, 50% dos servidores terão o benefício quitado até o mês de julho; salários acima de R$ 8.900 serão
pagos até dezembro de 2019
O Governo de Minas Gerais anunciou, nesta sexta-feira (8), mudanças na escala de pagamento do 13° salário
referente ao ano de 2018. De acordo com a nova tabela, até o mês de julho, 50% dos servidores já terão recebido
todos os débitos. A previsão inicial é de que a bonificação fosse paga em 11 parcelas, até o mês de dezembro de 2019.

Veja como será feito o pagamento:

%u2022 Fevereiro, março e abril:

- Parcela de R$ 300 para todos servidores

%u2022 Maio e junho:

- Parcela de R$ 400 para todos os servidores

%u2022 Julho:

- Parcela de R$ 500 para todos os servidores

%u2022 Agosto a dezembro:

- Parcelas com aumentos gradativos. Valores não foram anunciados.

Contas

De acordo com o secretário de Planejamento, Otto Levy, com a nova planilha, apenas os servidores com salários acima
de R$ 8.900 receberão a bonificação natalina de 2018 em 11 parcelas, conforme previsto.

A dívida com os funcionários foi herdada da gestão anterior, de Fernando Pimentel (PT), que anunciou que não
honraria os pagamentos faltando três dias para o fim de seu mandato.

Nesta semana, o governador Romeu Zema (Novo) enviou à ALMG ( Assembleia Legislativa  de Minas Gerais) uma
proposta de reforma administrativa que prevê a economia de R$ 1 bilhão em quatro anos.

Mesmo com as medidas, o governo afirma que ainda não será possível acabar com o escalonamento dos salários, que
têm sido pagos em parcelas desde 2016. Apenas com as folhas de pessoal, o Estado gasta R$ 3 bilhões por mês.
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Rádio Super Notícia FM
Título: Projeto quer obrigar governo de Minas a pagar salário do servidor em dia - 07h10

Editoria: Super N - Primeiras Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 08-02-2019 Link para a Notícia

Uma proposta apresentada na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) quer acrescentar na Constituição
estadual um artigo para obrigar o governo a pagar o salário do servidor público de forma integral e no quinto dia útil no
mês. O projeto tem como objetivo acabar com o drama que servidores estaduais enfrentam há três anos: remuneração
depositada em parcelas e, frequentemente, em atraso. O texto também acrescenta que, se o Executivo não cumprir
essa determinação, posteriormente vai ter que efetuar o pagamento com valores atualizados pelo índice de correção
monetária e juros legais. A autoria da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) é da deputada estadual Beatriz
Cerqueira  (PT), e que conta com assinaturas de outros 33 parlamentares, sendo que cinco deles fazem parte da base
do governador Romeu Zema (Novo) na Casa. A proposição também estipula que o depósito do 13º salário dos
servidores da administração estadual seja efetuado até o dia 20 de dezembro de cada ano. Pelo texto, também devem
incidir juros se for registrado atraso dessa gratificação.Entrevista: Beatriz Cerqueira - PT (deputada estadual).
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Santana FM
Título: "A sirene não tocou", diz vereador de Itatiaiuçu

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 08-02-2019 Link para a Notícia

Santana FM

No início da tarde desta sexta (8) foi realizada no Centro Cultural de Itatiaiuçu uma coletiva com o CEO da Arcelor
Mittal Sebastião Costa Filho e com o Gerente Geral de Serviços Técnicos Cláudio Reis, para explicarem a real situação
da barragem empresa. Também estiveram na coletiva a defesa civil, Polícia Militar e alguns vereadores de Itatiaiuçu.

Em entrevista ao Jornalismo Santana FM o vereador de Itatiaiuçu e morador da comunidade de Pinheiros Romer
Soares contou que foi um pânico para a população.

https://www.santanafm.com.br/wp-content/uploads/2019/02/Audio-arcelor-pinheiros.mp3

"Foi um pânico total, foi um terror, porque a gente vem acompanhando as tragédias tanto de Mariana quanto de
Brumadinho. Sabemos das represas e lagoas de rejeitos em Pinheiros. Então a gente já estava apreensivo e recebe a
noticia as 3h da manhã, então é pânico, todo mundo em pânico, pensando que tinha estourado a lagoa. Até agora
ninguém falou o porque foi evacuado, a gente acompanhou a coletiva de imprensa, falou, falou, falou e não falou o que
realmente tem com a lagoa, se tem rachadura, se elevou o nível. Então nós na verdade estamos no escuro e lá está o
pânico total, todo mundo com medo, todo mundo sem informação. Para mim não teve a tragédia física, mas teve a
tragédia mental. Porque imagina, como a gente vai, mesmo que daqui um mês libere, como que a gente volta para
nossa casa? Como que vai voltar e dormir? Você sabendo que a qualquer hora a represa pode estourar. Então pra
mim, o que tem que fazer é acabar com as lagoas de rejeitos. Não adianta mais. Eu não confio em mineração. O que
eles falaram aqui, eu não confio, acabou", disse Romer.

O vereador também informou quais os auxílios os moradores estão recebendo pela Arcelor a curto prazo.

"Lá em Pinheiros eles fizeram um escritório na praça, eles estão cadastrando o pessoal que está na área de risco,
levaram 64 para hotéis em Itaúna, os outros estão voltando para casa. O auxilio que tem até agora é somente esse.
Pelo o que eles falaram, pra frente terá novos auxílios, quem trabalha em casa vai estar recebendo, mas só Deus pra
saber se isso é verdade, por enquanto ó retirou mesmo de casa", conta.

Quando questionado por seu papel como vereador o que ele estaria fazendo junto com os demais vereadores, Romer
explica já enviou ofícios para comissão de minas e energia . Além disse o vereador disse que a sirene não tocou.

"Em conjunto na câmara foi feito um ofício, mandaram para as minerações para fazer uma audiência publica para
explicar para a população. No meu ponto de visto isso não resolve, eu não quero conversação com mineração, porque
a mineração vai me mostrar papel, eu sou leigo, então não vai resolver. O que eu fiz for mandar dois ofícios para o
deputado João Vitor Xavier na Assembleia Legislativa , para ele encaminhar para a comissão de minas e
energia  e juntamente com a comissão de meio ambiente e os fiscais da assembleia para estar fiscalizando todas as
barragens de rejeitos do município dando novos laudos. A partir desses laudos, aí pode chegar perto da população e
explicar o que está acontecendo. Eu não quero conversa com mineração, porque mineração é isso aí, explica, explica e
não fala nada. Então o que eu tomei, minha atitude foi essa. Também acho que as mineradoras devem fazer outro
plano de prevenção. Porque o plano de prevenção ele foi testado em brumadinho e não funcionou, se ele funcionasse
não tinha morrido aquele tanto de gente. Sirene não funciona, a sirene não tocou", conta.
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Ainda segundo o edil, a população começou a ter algumas reuniões como treinamento em caso de rompimento da
barragem, mas não tiveram nenhum exercício prático.

"Nós começamos ter um treinamento com algumas reuniões, mas em campo mesmo não teve nada, até hoje só
conversa. Colocaram sirene, tem sirene pra todo lado. Essa noite não tocou a sirene, passou de casa em casa
avisando, dando mais pânico e mandou tirar até os animais de casa, é idoso, é criança, é tudo. Só Deus mesmo pra
dar força", conclui.]

Polícia Militar

Em conversa com o Jornalismo Santana FM o Major da Polícia Militar de Itaúna Alexandre Oliveira que está dando
apoio em Itatiaiuçu, explicou como foi realizada a operação de evacuação da comunidade de Pinheiros.

"Em um primeiro momento em que a Polícia Militar foi acionada, tendo em vista que no entendimento da empresa,
entendimento também da defesa civil e com o comando da Policia Militar e bombeiro militar, se tomou a decisão da
evacuação do local do pessoal de Pinheiros, nós iniciamos um planejamento com um único objetivo que era proteger
as vidas que ali estavam. Então nós planejamos fazer ali uma evacuação bem tranquila, mas uma evacuação dinâmica,
que não demandasse tanto tempo. Foi tranquilo devido ao nosso grau de organização. Mas foi uma evacuação sem
atropelo. Lembrando que uma pessoa retirada de uma residência durante um período noturno, isso pode causar sim
um desconforto, mas nada que a gente não conseguisse superar através dos nossos treinamentos e acolhimento à
aquelas pessoas que foram tiradas daquele local", explica o Major.

Alexandre ainda relata quantos policias estão empenhados na operação e quais os próximos passos.

"Desde a madrugada até agora nós já empenhamos 47 policiais militares. Eles estão trabalhando em várias frentes, ou
seja, uma frente é percorrer o povoado de Pinheiros e fazer com que as pessoas que ainda estão lá se desloquem para
o ônibus. Outra frente é a contenção do perímetro dessa área que estamos isolando, que é a área de risco que nós
temos do povoado para que aquela região fique segura. Em um segundo momento nós vamos colocar um
patrulhamento para que a gente possa preservar o patrimônio que ele está abandonado. Ou seja, a pessoa saiu de
casa e deixou sua residência, para evitar atos de vandalismo e até mesmo furto, nós vamos deixar ali uma guarnição
da Polícia Militar para realmente fazer essa proteção ao patrimônio", conclui.

https://www.santanafm.com.br/wp-content/uploads/2019/02/audio-coletiva-arcelor.mp3
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Inconfidência FM
Título: ALMG se prepara para votar reforma administrativa - 07h21

Editoria: Jornal da Inconfidência
Assunto: ALMG

Publicado: 08-02-2019 Link para a Notícia

Assembleia Legislativa  Mineira se organiza para votar a reforma administrativa enviada pelo Governador Romeu
Zema. A ALMG já recebeu o projeto da reforma administrativa do Estado e agora começa o trabalho dos deputados
da base de governo para convencer os demais. Os parlamentares se dividiram em grande 4 blocos. Da base tem 21
deputados , 16 da oposição e 02 independentes. Entrevista: Guilherme da Cunha (deputado estadual - Novo);
Marilia Campos (deputada estadual - PT)
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Portal Bem Minas (MG)
Título: Definidos os blocos parlamentares que atuarão na ALMG

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 08-02-2019 Link para a Notícia

Quatro blocos parlamentares vão atuar na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) neste primeiro ano da
19ª Legislatura. A comunicação foi lida nesta quarta-feira (6/2/19) durante Reunião Ordinária do Plenário. Essa divisão
vai influenciar as negociações e votações de projetos e, sobretudo, a composição das comissões  permanentes da
Casa, processo que deve ser concluído nos próximos dias.Entenda a importância da formação dos blocosFormação de
blocos e bancadas partidárias mobiliza parlamentares Base - O Novo, partido do governador Romeu Zema, se junta ao
PSDB, PPS, PP, PSC, Avante, PSB, SD e PHS para formar a base governista. O bloco, denominado "Sou Minas
Gerais", será liderado pelo deputado Gustavo Valadares  (PSDB) e terá 21 parlamentares. A oposição, liderada pelo
PT, terá também os partidos PR, Rede, Psol, Pros e PCdoB. O bloco, ainda sem denominação, terá o número mínimo
previsto no Regimento Interno, que são 16 deputados . A liderança ainda não foi indicada. Isso deverá ser feito no
prazo de cinco dias. Foram constituídos, ainda, dois blocos intermediários, que congregam os parlamentares
autodenominados independentes. O primeiro reúne MDB, PV, PRB, PDT, Pode e DC. Ainda sem nome e sem líder
definido, esse bloco terá 20 deputados . O segundo bloco, chamado "Liberdade e Progresso", será liderado pelo
deputado Cássio Soares  (PSD). Além desse partido, integram o grupo PSL, PTB, Patri, PRP e DEM, com um total
também de 20 deputados . Comissões - Definidos os blocos, os deputados  podem finalizar as negociações em
torno da composição e da presidência das comissões . O Regimento Interno da ALMG assegura a representação
proporcional, tanto quanto possível, das bancadas ou blocos parlamentares nessa composição. A Assembleia tem,
atualmente, 22 comissões  permanentes. Cada uma delas têm cinco membros efetivos e cinco suplentes, com
exceção das Comissões  de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, formadas por sete efetivos e sete suplentes. Fonte: Imprensa ALMG Imagem: ALMG
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Isto é Dinheiro online
Título: "As punições precisam chegar ao alto escalão da Vale"

Editoria: Economia
Assunto: ALMG

Publicado: 08-02-2019 Link para a Notícia

Em julho do ano passado, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado estadual João Vítor  Xavier
(PSDB-MG) fez uma dura profecia: "Se não mudarmos a legislação que regulamenta a atividade das mineradoras,
outras tragédias, como a de Mariana, vão acontecer". Pouco mais de 6 meses depois - em 25 de janeiro -, as palavras
de Xavier se confirmaram. "Infelizmente, eu estava certo", diz ele. Naquela ocasião, o deputado tentava aprovar um
Projeto de Lei (PL) - estruturado com o Ministério Público Estadual (MPE) de Minas Gerais, Ibama e 52 ONGs - que
endureceria as leis que regulamentam a atividade das mineradoras. "Após a tragédia de Mariana (em novembro de
2015), ficou evidente que era preciso mudar a legislação do setor de mineração, principalmente em Minas Gerais, que
tem centenas de barragens", afirma.

O PL, no entanto, não foi aprovado. Dos quatro deputados da Comissão de Minas e Energia  que votaram sobre o
assunto, apenas Xavier foi a favor. Coincidência ou não, os outros três - Gil Pereira (PP), Tadeu Martins (MDB) e
Thiago Cota  (MDB) - receberam, eles próprios ou seus partidos, financiamento de mineradoras, inclusive da Vale, na
campanha de 2014. Mineiro de Belo Horizonte, Xavier cresceu no município de Caeté, a 40 km da capital, região de
forte presença de mineradoras. "Eu vi a transformação danosa que a mineração causa ao meio ambiente", conta. Aos
36 anos, jornalista, casado e pai de dois filhos, ele fala, a seguir, sobre a catástrofe de Brumadinho, o setor da
mineração no Brasil, os erros da Vale e as dificuldades de aprovar leis que não interessam ás grandes empresas.

Qual o primeiro pensamento que o senhor teve quando soube do rompimento da barragem de Brumadinho?

Pensei, imediatamente, em toda a tragédia que vivemos em Mariana, apenas 3 anos antes, e no Projeto de Lei (PL)
que montamos com o apoio do Ministério Público do Estado, do Ibama e de mais de 52 ONGs ambientais e que
tentamos aprovar na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais, mas que não passou. Pensei em todo o trabalho que
fizemos para montar um PL sólido, consistente, para mudar a forma de atuar das mineradoras e que poderia ter evitado
essa catástrofe de Brumadinho.

"Ele (Fábio Schvartsman) tem de responder por Brumadinho. Se é o presidente  para receber altos salários, tem de
ser responsabilizado pelos erros" - Há especulações do mercado de que Fábio Schvartsman, presidente  da Vale,
receba anualmente cerca de R$ 50 milhões, entre salários e bônus

O que esse Projeto de Lei pretendia mudar e como poderia ter evitado o rompimento da barragem de Brumadinho?

A ideia central do PL era, principalmente, endurecer as leis que regem o setor da mineração em Minas. A legislação
atual permite, por exemplo, que as mineradoras utilizem o modelo chamado a montante, no qual o rejeito do minério de
ferro - ou seja, o lixo do minério - é depositado na barragem, em estado líquido. Esse modelo é muito mais barato do
que o modelo a seco, mas também muito menos seguro, mais danoso ao meio ambiente e mais suscetível a acidentes.
É por isso que as mineradoras preferem esse tipo de barragem, por priorizarem o lucro, e não a segurança. Era
exatamente esse modelo utilizado pela Vale tanto em Mariana quanto em Brumadinho. Nosso PL prevê a proibição do
uso de barragens a montante. Além disso, o projeto também propunha prazos e normas mais rigorosos para
licenciamento de barragens, caução como garantia para recuperação ambiental em casos de acidentes, proibia a
construção de estruturas próximas a áreas de rios e comunidades. Um outro ponto do PL é que ele proibiria a
mineradora de continuar trabalhando no rejeito das barragens a montante. É aí que entra o ponto no qual a aprovação
do nosso PL poderia ter evitado a tragédia de Brumadinho.

Como assim?

Há informações, vindas de moradores da região, de que a Vale estaria mexendo no rejeito da barragem, para utilizar o
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restante do minério que fica no rejeito, que é uma atividade muito comum nesse tipo de operação. Pelas novas regras
colocadas no nosso projeto, esse trabalho de reutilização do rejeito seria proibido. Se a causa do rompimento foi esse
suposto uso por parte da Vale do rejeito da barragem de Brumadinho, o PL não teria permitido esse trabalho e,
consequentemente, toda essa desgraça nao teria acontecido e as vidas de 300 pessoas teriam sido poupadas. Ano
passado, não conseguimos aprovar esse PL. Mas, agora, depois dessa desgraça ocorrida em Brumadinho, vamos
recolocar o projeto para votação. Acredito que será aprovado. A sociedade não vai perdoar um deputado que votar
contra um trabalho que visa, entre outras coisas, evitar outras tragédias como as de Mariana e de Brumadinho.

Na sua avaliação, qual o maior erro da Vale nesse episódio?

O problema da Vale não é apenas em relação a esse episódio. É um problema bem mais complexo, conceitual. Por ser
uma das maiores e mais poderosas empresas do mundo, a Vale tem um seríssimo problema: a arrogância. A empresa
e seus diretores se acham maiores e melhores do que todo mundo. A Vale não dialoga com ninguém. Num intervalo de
pouco mais de 3 anos, essa empresa foi responsável por dois dos maiores desastres ambientais e humanos da história
do nosso País. Em Mariana, foram 19 mortos e uma das maiores tragédias ambientais de todos os tempos no planeta.
Em Brumadinho, vimos outra desgraça ao meio ambiente e a morte de cerca de 300 pessoas (hoje, oficialmente são
150 mortos e cerca de 180 desaparecidos). Ainda assim, a Vale continua com sua arrogância, na sua postura de
superioridade. Se a empresa não mudar suas práticas de compliance e seu modelo de governança, outras tragédias
vão acontecer. O Brasil não pode correr esse risco.

A Justiça determinou o bloqueio de cerca de R$ 12 bilhões da Vale. O senhor considera essa uma pena suficiente à
empresa?

De forma alguma. A Vale não precisa apenas reparar os danos causados às famílias e ao meio ambiente, mas também
tem de responder criminalmente por esse crime. Acredito que a empresa deveria, a partir de agora, ser obrigada
judicialmente a modificar suas técnicas de exploração mineral. Não só a Vale, mas todas as mineradoras que atual no
Brasil. Não adiante apenas mitigar o estrago social e ambiental que foi feito, no caso de Brumadinho. Afinal, não existe
solução para uma tragédia que causa a morte de mais de 300 pessoas. Mas penso que as autoridades do nosso País
devem obrigar as mineradoras a mudar suas práticas de atuação. As práticas empregadas hoje têm de ser
consideradas ilegais. Caso contrário, novas tragédias vão continuar acontecendo. E teremos outras Marianas e outros
Brumadinhos.

"A CPI da Mineração não será apenas sobre Brumadinho. Será sobre todo o setor. Não podemos correr o risco de
termos outra tragédia na mineração" - Em Brumadinho, já foram encontrados mais de 150 corpos. As estimativas são
de que o número de mortos seja de mais de 300

Após o rompimento de Brumadinho, a Vale divulgou que já tinha um plano de descomissionamento das suas barragens
a montante. Segundo a empresa, esse plano é de 2016 e será colocado em prática agora.

Isso reforça o que temos falado, de que a Vale sabe o que precisa ser feito, sabe que o modelo que vem utilizando é
insustentável. Todos os estudos apontam para isso. E a Vale insiste no modelo ultrapassado, porque prefere postergar
seu plano de modernização. Em nome do lucro máximo, a companhia escolheu continuar flertando com esse tipo de
tragédia. Mesmo depois de toda a desgraça que vimos em Mariana. Isso só aumenta a responsabilidade da Vale e de
seus diretores em relação a tudo isso. A empresa tem tecnologia e dinheiro para fazer essa mudança. Já poderia ter
feito isso em todas as suas operações no Brasil. Mas prefere economizar nos seus processos de modernização e de
segurança, para aumentar o lucro, os prêmios aos seus executivos e a distribuição de dividendos aos seus acionistas.
Precisamos dar um basta a esse esquema nocivo. Não dá mais para esperar que essa mudança parta das empresas.
Isso precisa de uma ação firme do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Precisamos unir forças para mudar essa
terrível realidade.

Na sua opinião, o presidente  da Vale (Fábio Schvartsman) deve ser afastado do cargo, como já tem sido aventado no
Governo Federal e dentro da própria empresa?
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É bom lembrar que estamos falando do presidente  de uma das maiores companhias do mundo. Um dos executivos
mais bem remunerados do planeta (há estimativas de que Schvartsman receba cerca de R$ 50 milhões por ano, entre
salários e bônus). Certamente, ele tem de responder pelo que aconteceu em Brumadinho. Se ele é o presidente  na
hora de colher os bônus da posição que ocupa, como altos salários, prêmios e privilégios, ele também precisa ser
responsabilizado quando surge o problema. É importantíssimo que se apure a responsabilidade direta dele nessa
tragédia. E acho muito difícil, após uma catástrofe tão grande, depois de uma sucessão de erros tão enorme, que o
presidente  da Vale tenha força e credibilidade para recolocar a empresa no rumo certo. Uma mudança de rota na Vale
é fundamental para a empresa sair do lamaçal em que se meteu. E nenhuma empresa muda de rota sem mudar o
comandante.

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Paraná e divulgada esta semana apontou que 65,7% dos brasileiros são a favor
de que a Vale perca sua licença de mineração no País e que 52,6% das pessoas defendem a prisão de todos os
executivos da empresa. Além disso, quase 25% dos entrevistados querem o afastamento dos diretores da Vale de suas
funções. Em que fatias dessa pesquisa o senhor se encaixa?

Não acho que a empresa deva perder sua licença de mineração no Brasil. Isso causaria enormes prejuízos econômicos
às cidades nas quais a Vale opera, gerando desemprego e uma crise pesada. Mas engrosso a lista dos quase 25% que
querem o afastamento de toda a direção da companhia, inclusive do seu presidente . Sobre as prisões dos
responsáveis por esse crime que o mundo todo testemunhou em Brumadinho, sou a favor de que todos, sem exceção,
sejam investigados e devidamente punidos.

Esta semana, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) revogou a detenção dos dois engenheiros da empresa alemã Tüv
Süd e dos três funcionários da Vale que estavam presos, sob suspeita de terem fraudado o laudo que atestou, em
setembro do ano passado, a segurança da barragem de Brumadinho. O que o senhor achou dessa decisão do STJ?

Não sou criminalista. Mas de uma coisa eu sei: alguém tem de pagar criminalmente pelo que aconteceu em
Brumadinho e também pela tragédia de Mariana. Até hoje, ninguém foi preso pelo caso de Mariana. Em Brumadinho,
havia essas cinco pessoas presas, cujas prisões foram revogadas pelo STJ. Sou a favor de que as investigações
prossigam e cheguem a todos, do engenheiro que assinou o laudo ao presidente  da Vale. Não dá pra punir apenas o
técnico. As punições precisam chegar ao alto escalão da Vale. Caso contrário, nada vai mudar.

A DINHEIRO publicou, na edição passada, a denúncia de que uma empresa de engenharia (a Nicho) fez, em 2015,
uma vistoria em Brumadinho, para a Vale, e apontou problemas em equipamentos fundamentais para a segurança da
barragem: o piezômetro e o dreno.

Eu li a matéria e fiquei impressionado. Esse é um dos casos que prescindem de investigação rigorosíssima. Não se
sabe o que a Vale fez após receber esse laudo técnico da Nicho. Mas se a empresa não fez nada para resolver esses
problemas, isso irá configurar negligência grave. E negligência que causa a morte de 300 mortes, não é apenas
negligência. É crime.

Esta semana, o senhor e outros deputados protocolaram, na Assembleia Legislativa , um pedido de abertura de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito: a CPI da Mineração. Qual a intenção?

Vamos apurar tudo o que causou não apenas a catástrofe de Brumadinho, mas também o caso de Mariana. Em
Mariana, por exemplo, tem muita coisa que já poderia e deveria ter sido feita e não foi. Não será uma CPI apenas de
Brumadinho. Será uma CPI de todo o setor da mineração em Minas Gerais. Inclusive, com poder de pedir o
indiciamento criminal dos envolvidos. Nosso Estado tem mais de 400 barragens. Eu costumo dizer que estamos
vivendo sobre 400 bombas que podem explodir a qualquer momento. Faço questão de repetir: não podemos, em
hipótese alguma, conviver com o risco de termos outra tragédia causada pela mineração em Minas Gerais ou em
qualquer outro Estado do Brasil. Isso precisa acabar.
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Gazeta Norte Mineira - Montes Claros
Título: Briga por comissões entre deputados de Minas

Editoria: Cidade
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 08-02-2019
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Rede Minas
Título: Realizada reunião com parlamentares em Brumadinho-19h20

Editoria: Jornal Minas 2a ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 08-02-2019 Link para a Notícia

Moradores de Brumadinho que sobreviveram gerou revolta. Audiência Deputados  Estaduais, Federais, vereadores e
representantes do Ministério público. A reunião técnica aberta com palavras dos parlamentares.Entrevistado: Nanci
Ramos: Líder Comunitária., Adriana Pereira-Produtora Rural, Sônia Aparecida-Líder Comunitária.Zé silva-Deputado
Federal-Comissão de Barragens, Elias Diniz-Prefeito de Pará de Minas, Pedro Aihara-Porta-voz de bombeiros.
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Inconfidência FM
Título: Reapresentação do projeto Mar de Lama Nunca Mais - 07H06

Editoria: Jornal da Inconfidência
Assunto: ALMG

Publicado: 08-02-2019 Link para a Notícia

Deputado estadual reapresenta projeto de lei que trata de mudanças na segurança e manutenção de barragens. O
deputado João Vitor Xavier do PSDB, reapresentou o projeto de lei Mar de Lama Nunca Mais na Assembleia
Legislativa de Minas. O PL é o mesmo que foi rejeitado pela Comissão de Minas e Energia  em 2016. O texto será
apresentado na forma de substitutivo a um outro projeto que trata de barragens e que tramita na Comissão de
Administração Pública em segundo turno. Entrevista: João Vitor  Xavier (deputado estadual - PSDB); Andressa
Lanchoti (promotora)
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Itatiaia
Título: Fim de auxílio moradia, paletó e viagens é tema de projeto na ALMG - 22H05

Editoria: Itatiaia Urgente
Assunto: ALMG

Publicado: 07-02-2019 Link para a Notícia

Projetos de lei apresentados na Assembleia Legislativa  propõe o fim dos auxílios moradia, viagem e Paletó aos
quais os deputados têm direito mensalmente sem comprovação de gastos. A deputada Marília Campos  (PT),
autora do projeto, acredita que terá apoio dos colegas no corte que ela chama de privilégios. Entrevista: Marília
Campos (deputada estadual - PT)
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Itatiaia
Título: Deputado vai apresentar projeto para redução de ICMS nos combustíveis - 23h

Editoria: Repórter Itatiaia
Assunto: ALMG

Publicado: 08-02-2019 Link para a Notícia

O deputado Alencar da Silveira Junior  (PDT) que integra um dos blocos independentes da ALMG, informou que vai
apresentar uma emenda de redução do ICMS do combustível ao projeto de reforma administrativa do Governo do
Estado. Entrevista: Alencar da Silveira Junior (deputado estadual PDT)
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Itatiaia
Título: Novato na Câmara Municipal - 22h

Editoria: Itatiaia Urgente
Assunto: ALMG

Publicado: 08-02-2019 Link para a Notícia

Outro novato na Câmara Municipal de ano é Cesar Gordim (PHS),que substitui Osvaldo Lopes  (PHS), que se elegeu
deputado estadual. Entrevista:César Gordim (vereador)
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Itatiaia
Título: PR mudará de nome e passará a se chamar PL - 20h55

Editoria: Itatiaia Urgente
Assunto: ALMG

Publicado: 07-02-2019 Link para a Notícia

O PR, Partido da República, vai mudar de de nome, passando a se chamar PL, Partido Liberal. Segundo o deputado
Léo Portela , a legenda integra em Minas o bloco de oposição junto com o Partido dos Trabalhadores e não pretende
mudar para a base do governo. Entrevista: Léo Portela (deputado estadual)
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Por Dentro de Tudo
Título: Matozinhos poderá receber Olho Vivo nos próximos meses

Editoria: Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 08-02-2019 Link para a Notícia

Nos próximos meses, Matozinhos poderá receber a instalação de câmeras de videomonitoramento (Olho Vivo) nas
entradas e saídas, e no centro da cidade. Na sexta-feira (08), o Deputado Estadual Douglas Melo  reuniu-se com o
Subtenente Martins e o Secretário de Defesa Social do Município, Sargento Pereira, e se comprometeu a destinar
recursos logo que o projeto for elaborado pela prefeitura.

"Matozinhos é uma das cidades da região que mais recebe tráfego de veículos todos os dias. Isso acaba trazendo
problemas, como o aumento da violência. Pensando em melhorar o trabalho das polícias, recebi hoje o Subtenente
Martins e o Secretário de Defesa Social que me solicitaram a instalação de câmeras de videomonitoramento. Me
comprometi a destinar o recurso logo que o projeto for elaborado", postou o deputado em sua rede social.

De acordo com o Subtenente Martins, nos últimos meses, Matozinhos teve uma série de crimes (arrombamentos de
casas, entre outros) que abalaram os moradores. "Isso acaba transmitindo uma sensação de insegurança. Por isso,
procurei informações sobre a implementação do sistema, fiz contato com o deputado que sensibilizou em ajudar. Na
sexta fomos recebidos no escritório dele, em Sete Lagoas", contou.

A Prefeitura Municipal ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Olho Vivo

O sistema de videomonitoramento será supervisionado pela Polícia Militar e operado por civis contratados. As imagens
captadas pelas câmeras são monitoradas e centralizadas em um Centro Integrado de Controle.

O mesmo equipamento tem ajudado as polícias em Sete Lagoas. Inúmeras ocorrências que têm terminado com
sucesso são em decorrência do Olho Vivo.

Reportagem: Ronaldo Araújo.
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Alterosa
Título: Há quatro anos ambientalistas alertam para riscos nas barragens -  07h50

Editoria: Alterosa Alerta
Assunto: ALMG

Publicado: 08-02-2019 Link para a Notícia

Logo após o desastre de Mariana envolvendo a barragem de Fundão, os ambientalistas intensificaram o alerta de
perigo desde 2015, eles chamam a atenção para outros desastres. Ambientalista diz que a tragédia foi anunciada, as
autoridades de Brumadinho foram avisadas sobre a situação da barragem de Feijão logo após a tragédia em Mariana.
Breno comenta que eles fizeram audiências públicas uma em Brumadinho e outra juntamente a Assembleia e fizeram
um trabalho nas barragens de rejeito no Paraopeba. Padre Gustavo acredita que não há motivos para alarme e afirma
que já viu de perto o sistema usado pela minerado. Entrevista: Breno Carone - ambientalista, Padre Gustavo Lopes.
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Itatiaia
Título: Thiago Cota vai tentar impedir de novo a aprovação da proposta do deputado João Vitor

Xavier- 08h18
Editoria: Jornal da Itatiaia 1a Ed.

Assunto: ALMG
Publicado: 08-02-2019 Link para a Notícia

Um dos três deputados  estaduais que votaram contra o projeto de mais segurança em barragens de rejeito no ano
passado vai tentar impedir de novo a aprovação da proposta, o texto foi escrito com apoio do Ministério Público IBAMA
e 52 ONS Ambientais. Com a reapresentação do projeto de segurança das barragens que levou o nome de Mar de
Lama Nunca Mais construído com ajuda do Ministério Público, mas que foi derrotado ano passado na Comissão de
Minas e Energia  da Assembleia. O projeto apresentado anteriormente pela Comissão de Meio Ambiente que foi
aprovado em primeiro turno na casa, mas está parado pode ser substituído, a matéria tem sido motivo de guerra entre
os deputados . João Vitor Xavier do PSDB que foi relator do substitutivo derrubado na Comissão de Minas e
Energia pelos votos de Gil Pereira PP, Thiago Cota  e Tadeu Martins do MDB reapresentou o projeto construído a
partir do trabalho do Ministério Público, IBAMA e ambientalistas e acredita que agora a proposta vai vingar. Entrevista:
João Vitor Xavier- deputado estadual PSDB, Thiago Cota - MDB.
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Itatiaia
Título: Ministério Público pressiona para que o projeto que cria o Marco Mineratório da Mineração

avance na Assembleia Legislativa - 07h24
Editoria: Jornal da Itatiaia 1a Ed.

Assunto: ALMG
Publicado: 08-02-2019 Link para a Notícia

O Ministério Público pressiona para que o projeto que cria o Marco Mineratório da Mineração avance na Assembleia
Legislativa .  A coordenadora das promotorias de defesa do meio ambiente do Ministério Público de Minas Gerais,
Andressa Lanchotti, defende que o estado chame para si o controle das regras da mineração. O projeto Mar de Lamas
Nunca Mais foi apresentado mais uma vez pelo deputado João Vitor  Xavier. Entrevista: Andressa Lanchotti-
promotora.
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Estado de Minas Online
Título: Zema com mais um líder tucano

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 08-02-2019 Link para a Notícia

Gustavo Valadares  é escolhido para liderar o bloco governista na ALMG. Além dele, o PSDB emplacou Luiz
Humberto como líder de governo e Custódio Mattos como secretário de governo
Os 77 deputados estaduais concluíram ontem a composição dos quatro blocos na Assembleia Legislativa  e a
definição dos líderes. A divisão colocou mais dois aliados do PSDB no comando de grupos partidários que vão negociar
com o governador Romeu Zema, que já tinha como representante do governo um deputado que ocupou a mesma
função na gestão do ex-governador Antonio Anastasia (PSDB) - derrotado por ele nas urnas. Com a conclusão desta
configuração, os parlamentares vão se dedicar, na semana que vem, às conversas para a definição das presidências
das 22 comissões  permanentes da Casa. A briga promete ser acirrada, principalmente pelas de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, Constituição e Justiça, e Administração Pública, consideradas as áreas mais nobres pelas
quais passam praticamente todos os projetos de lei.

A composição do bloco governista, que se intitulou "Sou Minas Gerais", ficou com 21 parlamentares e teve o deputado
Gustavo Valadares , do PSDB, indicado como líder. O tucano respondia pela liderança da Minoria na última
Legislatura, atuando como um dos comandantes da oposição ao governo Fernando Pimentel (PT).

Na gestão de Anastasia, o deputado Gustavo Valadares  era o líder da Maioria, que na prática também comandava o
blocão governista do ex-governador tucano. Zema já havia indicado o ex-líder do governo de Anastasia deputado Luiz
Humberto Carneiro  para ocupar a mesma função em sua gestão. O nome foi oficializado e comunicado ao
Legislativo.

Na terça-feira, ao apresentar a proposta de reforma administrativa à Assembleia, Zema justificou a presença de
tucanos no Governo com uma metáfora. Disse que em vez de procurar saber quem são os cozinheiros as pessoas
deveriam olhar se a comida é boa.

Apesar de se dizer avesso à velha política, o governador de Minas delegou aos integrantes do PSDB a articulação com
o Legislativo, o que irritou até mesmo quadros do seu partido, o Novo. Com as lideranças na Assembleia e tendo um
ex- presidente  do PSDB como secretário de governo (Custódio Mattos), Zema trouxe para o seu lado os tucanos, com
quem disputou o segundo turno das eleições.

Blocos Além do Novo de Zema - que precisou ser convencido a ir para o bloco da base em vez de ficar na turma dos
independentes - e do PSDB, o bloco governista tem PPS, PP, PSC, Avante, PSB, SD e PHS. Como antecipou o Estado
de Minas, o governador Romeu Zema (Novo) terá de negociar, além da oposição, com dois blocos "independentes" na
Casa.

Um dos blocos chamados independentes, encabeçado pelo PSD, terá o ex-secretário Cássio Soares  (PSD), que
ocupou a pasta de Desenvolvimento Social no governo Antonio Anastasia (PSDB), como líder. Nesse grupo, que se
denominou "Liberdade e Progresso", estão o PSL, do presidente  Jair Bolsonaro, PTB, Patriotas, PRP e DEM, com
um total de 20 deputados .

O segundo bloco independente é formado por MDB, PV, PRB, PDT, Podemos e DC, com 20 parlamentares. Terá como
líder Sávio Souza Cruz (MDB). Na oposição, liderada pelo PT, ficaram PR, Rede, Psol, Pros e PCdoB, somando 16
deputados , liderados por André Quintão  (PT). Há um prazo de cinco dias para que a liderança seja indicada e o
nome seja definido.

ASSEMBLEIA DIVIDIDA
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Bloco governista

Sou Minas Gerais

Líder: Gustavo Valadares (PSDB) 21 parlamentares

PSDB - 7 deputados

PSC - 3 deputados

Novo - 3 deputados

Avante - 2 deputados

SD - 2 deputados

PPS - 1 deputado

PP - 1 deputado

PSB - 1 deputado

PHS - 1 deputado

Bloco de oposição

Líder: ANDRÉ QUINTÃO (pt)

16 parlamentares

PT - 10 deputados

PR - 2 deputados

Rede - 1 deputado

Psol - 1 deputado

Pros - 1 deputado

PCdoB - 1 deputado

Bloco independente

Líder: SÁVIO SOUZA CRUZ (mdb)

20 parlamentares

MDB - 7 deputados

PV - 5 deputados

PRB - 3 deputados
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PDT - 2 deputados

Pode - 2 deputados

DC - 1 deputado

Bloco independente

Liberdade e Progresso

Líder: Cássio Soares (PSD)

20 parlamentares

PSD - 7 deputados

PSL - 6 deputados

PTB - 3 deputados

Patri - 2 deputados

PRP - 1 deputado

DEM - 1 deputado
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Estado de Minas Online
Título: Desastre novo, projeto velho

Editoria: Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 08-02-2019 Link para a Notícia

Proposta de iniciativa popular para endurecer as regras para a mineração em Minas, 'Mar de Lama Nunca Mais' é
reapresentada na Assembleia depois de ter sido rejeitada
O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a sociedade civil entram numa nova queda de braço na Assembleia
Legislativa  de Minas Gerais (ALMG). Depois de ter sido recusada no ano passado, uma proposta de iniciativa popular
para fazer cerco ao setor minerário e endurecer as regras para construção e licenciamento de barragens volta a
tramitar na Casa. O Projeto de Lei de Iniciativa Popular 3695/2016, conhecido como Mar de Lama Nunca Mais, é um
substitutivo ao PL 3.676 que, segundo promotores, flexibiliza as regras do setor. A expectativa é que ele seja votado
em breve na Comissão de Administração Pública , onde foi apresentado na segunda-feira, e, efetivamente, atue
como um marco regulatório para a segurança de barragens em Minas Gerais.

O substitutivo não é uma novidade. Tem exatamente o mesmo teor da proposta inicial, derrotada no ano passado. O
imbróglio começou em março de 2016, quando o Mar de Lama nunca mais foi apresentado e anexado ao PL 3676,
proposto pela Comissão Extraordinária das Barragens . Pelas regras do Legislativo, quando dois projetos tratam do
mesmo assunto, entende-se que um contempla o outro e, por isso, o que chega depois é apensado e, na prática,
desconsiderado. Por isso depois ele foi apresentado à Comissão de Minas e Energia , como substitutivo ao 3.676,
mas os deputados não o aprovaram.

Agora, numa manobra regimental e depois de mais uma tragédia, o deputado João Vítor  Xavier (PSDB), autor do
substitutivo, o reapresentou, desta vez, na Comissão de Administração Pública , já que as regras permitem que o
mesmo projeto seja proposto novamente, desde que numa outra comissão. "Podemos aprová-lo rápido, porque já foi
amplamente discutido, está em segundo turno e falta passar apenas pela Comissão de Administração. Passando por
ela, já pode ser votado em Plenário", afirmou o deputado.

Ele ressaltou que o projeto foi construído com base em nota técnica do Ministério Público, de 18 páginas, apontando as
fragilidades do PL 3.676 e como ele não contempla pontos importantes da outra proposição. Entre os destaques do
projeto, estão a exigência de que as empresas adotem tecnologias de ponta para a disposição de rejeitos, o que
garantiria mais segurança aos empreendimentos, a exigência de audiências públicas em todas as comunidades
atingidas e a obrigatoriedade de caução (garantias financeiras prévias) e do uso de novas tecnologias, mais seguras e
menos impactantes, nos empreendimentos.

"SEM DONO" O caução é uma maneira de obrigar as mineradoras a reservar dinheiro ou terem seguro-garantia para,
em caso de desastre, arcarem com questões socioambientais e reparação às vítimas. "Samarco e Vale são duas
gigantes do setor, mas e se uma tragédia ocorre com uma empresa sem capital ou em mina abandonada?", questiona
a coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente (Caoma) e
da Força-tarefa do MPMG no caso Samarco, promotora de Justiça Andressa Lanchotti.

Outro ponto importante do projeto se refere ao licenciamento das barragens, divididas em licença prévia, de instalação
e de operação. Em cada uma delas são feitas exigências específicas, como o Estudo de Impacto Ambiental (EIA).
Entretanto, em Minas, é possível que as três sejam emitidas ao mesmo tempo. O licenciamento concomitante ocorreu,
por exemplo, na barragem de Feijão, em Brumadinho. Já pelo PL 3695/2016, as três licenças ocorrem separadamente.
Só se passaria para a etapa seguinte se as condicionantes impostas na fase anterior, referentes à mitigação de danos
e à reparação de impactos, forem cumpridas. "Queremos um marco regulatório efetivo. As questões econômicas não
podem continuar se sobrepondo às questões humanas e sociais", ressaltou.
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Terra
Título: Projeto mais rigoroso sobre barragens é reapresentado na Assembleia de Minas

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 08-02-2019 Link para a Notícia

É terceira tentativa de colocá-lo em votação. Um dos seus pontos-chave é o veto a construção de barragens até 10 km
acima de onde haja populações vivendo
BELO HORIZONTE - Depois de ser vetado na Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa  de
Minas, o projeto de lei de iniciativa popular Mar de Lama Nunca Mais, que torna mais rigoroso o controle sobre
barragens de rejeito no Estado, terá mais uma chance de ser avaliado na casa.

O texto, elaborado logo após o desastre de Mariana, de novembro de 2015, sob liderança do Ministério Público e
participação de especialistas e sociedade civil, contou com mais de 56 mil assinaturas da população. Ele foi
reapresentado pelo deputado João Vítor  Xavier (PSDB) como substitutivo de um outro projeto que está em tramitação
na casa.

Essa manobra já tinha sido tentada no ano passado e foi barrada. Agora Xavier protocolou o documento na Comissão
de Administração Pública . É terceira tentativa de colocá-lo em votação. Na primeira, quando foi apresentado em
2016, acabou sendo incluído como um apensado de um outro projeto (PL 3676) elaborado pela Comissão
Extraordinária de Barragens  e, na prática, deixou de ser considerado nas discussões. A expectativa é que a tragédia
de Brumadinho, que já conta 157 mortos e ainda tem 182 desaparecidos, exerça uma pressão extra para que o projeto
seja reavaliado.

MM_AG_PT_ASSET_963423

O "Mar de Lama Nunca Mais" foi defendido nesta quinta-feira, 7, por um grupo de promotores, pelo Ibama, pela
sociedade civil, além do próprio deputado, que afirmaram que este é um projeto de consenso que pode ajudar a evitar
que novos desastres aconteçam. Um dos seus pontos-chave é o veto a construção de barragens até 10 km acima de
onde haja populações vivendo na chamada "zona de autossalvamento" - para onde a lama corre no caso de um
rompimento. É exatamente o caso das barragens do Córrego do Feijão, em Brumadinho, e do Fundão, em Mariana.

O texto também estabelece que as mineradores sempre optem pelas alternativas tecnológicas mais seguras e
modernas - em vez das mais baratas. E torna mais rígido o processo de licenciamento ambiental e de fiscalização.

A promotora de Justiça Andressa Lanchotti, que lidera a força-tarefa dos órgão das Justiça criada em torno do desastre
de Brumadinho, afirma que o PL 3676 hoje em tramitação não contempla essas regras. "Ele não traz nada sobre a
presença de pessoas na zona de autossalvamento e todos vimos, nos vídeos que mostram o momento do rompimento
da barragem, que é tudo muito rápido. É possível alguém se salvar daquilo? Acreditamos que não."

Os defensores do projeto acreditam que ele poderia servir como um marco regulatório efetivo e que poderia servir para
inspirar uma legislação nacional. "É uma oportunidade de dar uma resposta rápida para a sociedade", afirma Xavier.

A ambientalista Maria Tereza Corujo, a Teca, lembra que o governo do Estado chegou a publicar umedecerão vedando
novos licenciamentos para barragens a montante, mas abriu a possibilidade de dar continuidade para aqueles que já
estivessem em processo. "Temos muitos projetos nessa situação e não sabemos quantos deles tem gente morando na
zona de autossalvamento. O nosso projeto nesse momento é vital."

Se o texto conseguir ser aprovado na Comissão de Administração Pública , poderia ir diretamente a plenário.
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A tragédia provocada pelo rompimento da barragem da Mineradora Vale em Brumadinho no dia 25 de janeiro de 2019
causou a morte de 157 pessoas e outras 182 estão desaparecidas.

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) continuam em busca de mais corpos. A agonia
dos familiares parece não ter fim, apesar de todos reconhecerem o esforço e a dedicação dos homens do Corpo de
Bombeiros.

O desastre da Mineradora Vale também provocou um dano ambiental incalculável. Os moradores das áreas atingidas
pela lama da barragem em Brumadinho, muitos deles produtores rurais, estão completamente sem rumo na vida depois
de perder tudo que levaram tantos anos para conquistar.

Mas o drama também é vivenciado pelos municípios banhados pelo Rio Paraopeba. O Governo do Estado de Minas
Gerais já avisou que a água do rio oferece riscos a saúde humana e animal. Ambientalistas não se cansam de repetir
que o rio já está morto em mais de 150 quilômetros.

Nesta sexta-feira, 8 de fevereiro, prefeitos dos municípios prejudicados pelos rejeitos da Vale que contaminaram a água
do Paraopeba, representantes dos atingidos por barragens e outros cidadãos se reuniram na Câmara Municipal de
Brumadinho para discutir o assunto de interesse comum.

O encontro foi promovido pelos integrantes da Comissão Externa das Barragens da Câmara dos Deputados , do
Senado, do Ministério Público e da Defensoria Pública.

ASCOM/Prefeitura de Pará de Minas/Divulgação

A Comissão Externa da Câmara dos Deputados  foi constituída para acompanhar e fiscalizar as barragens existentes
no Brasil, em especial as investigações relacionadas ao rompimento em Brumadinho. Os deputados  tiveram a
oportunidade de ouvir as pessoas atingidas por barragens.

O prefeito de Pará de Minas Elias Diniz (PSD) participou do evento em Brumadinho. Destacou as ações realizadas no
município neste momento difícil. Cobrou responsabilidade da Vale, uma vez que a captação de água no Paraopeba
para abastecer a população foi suspensa dia 29 de janeiro devido a contaminação do rio pelos rejeitos da barragem da
mineradora. Voltou a falar em nova adutora para captar água para abastecer os paraminenses:

Elias Diniz

eliasdinizbrumadinho2

Outro que está preocupado é o prefeito de Abaeté Armando Greco Filho (DEM). O município que ele administra tem
mais de 27 mil habitantes e em seu território abriga parte da barragem de Três Marias, que também pode ser atingida
pelos rejeitos da Vale:

Armando Greco Filho

armandogrecobrumadinho1
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O prefeito de Morada Nova de Minas Olímpio Francisco de Moura (MDB) também participou da audiência em
Brumadinho. Ele teme que a contaminação das águas causadas pelo rompimento da barragem da Vale prejudique a
piscicultura, lavouras irrigadas e o turismo em sua cidade:

Olímpio Francisco de Moura

olimpiobrumadinho

ASCOM/Prefeitura de Pará de Minas/Divulgação

José Geraldo Martins, representante do Movimento dos Atingidos por Barragens, disse que desde que a Vale foi
privatizada as coisas mudaram para pior. Para ele a empresa adotou um modelo predatório de exploração de minério e
também não respeita as pessoas. Defende que a mineradora mude seus conceitos, apesar da legislação permissiva e
de um controle social frágil:

José Geraldo Martins

josegeraldobrumadinho

O deputado federal Diego Andrade (PSD) espera que a partir da Comissão Externa da Câmara dos Deputados  pode
ser elaborada a Carta de Brumadinho para traçar as diretrizes para que crimes como o de Brumadinho não se repitam.
Disse também que a bancada de Minas Gerais no Congresso Nacional pode destinar por meio de emenda parlamentar
cerca de R$ 40 milhões para os municípios atingidos pelos rejeitos:

Diego Andrade

diegobrumadinho1

O Movimento dos Atingidos por Barragens cobrou dos deputados estaduais a abertura de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Junto aos deputados
federais reivindicam a criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) com integrantes da Câmara
dos Deputados  e do Senado para investigar processo da mineração no Brasil, para que não se repitam tragédias
como em Mariana e Brumadinho.
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Superintendente do Ibama classificou estruturas existentes como 'espadas penduradas sobre nossas cabeças'
BELO HORIZONTE - A promotora Andressa Lanchotti, que lidera a força-tarefa de investigação sobre o desastre de
Mariana, disse que o Ministério Público de Minas estuda adotar medidas judiciais para garantir o descomissionamento
(a desativação) de barragens que possam trazer algum risco à população ou ao ambiente.

"Antes de Brumadinho, eu diria que não haveria nenhuma chance de uma medida assim ser acolhida, tanto que houve
muita dificuldade para acolhimento das liminares de proibição de alteamentos à montante e construção à montante (no
passado). Não havia esse sentimento, até da opinião pública, da necessidade de mudança e de aprimoramento
imediato."

"Não basta só descaracterizar as barragem (como foi determinado pela Secretaria do Meio Ambiente de Minas), mas
tem de descomissionar, para deixar de ser um risco às pessoas e ao ambiente", complementou ela, em entrevista
coletiva sobre a reapresentação do projeto de lei Mar de Lama Nunca Mais à Assembleia Legislativa .

Presente ao mesmo evento, o superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama) em Minas, Julio Cesar Dutra Grillo, afirmou que essas barragens já existentes são "uma espada
pendurada sobre nossas cabeças". Para ele, não são somente as estruturas à montante (como as que romperam em
Mariana e Brumadinho) que têm de ser descomissionadas, mas todas as de rejeito que tenham potencial de dano.
"Todas as barragens de rejeito construídas no processo de hoje correm risco de rompimento", afirmou ele.
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Vale uma intervenção
Uma proposta apresentada na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) quer acrescentar na Constituição
estadual um artigo para obrigar o governo a pagar o salário do servidor público de forma integral e no quinto dia útil no
mês. O projeto tem como objetivo acabar com o drama que servidores estaduais enfrentam há três anos: remuneração
depositada em parcelas e, frequentemente, em atraso. O texto também acrescenta que, se o Executivo não cumprir
essa determinação, posteriormente vai ter que efetuar o pagamento com valores atualizados pelo índice de correção
monetária e juros legais.

A autoria da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) é da deputada estadual Beatriz Cerqueira  (PT), e que conta
com assinaturas de outros 33 parlamentares, sendo que cinco deles fazem parte da base do governador Romeu Zema
(Novo) na Casa. A proposição também estipula que o depósito do 13º salário dos servidores da administração estadual
seja efetuado até o dia 20 de dezembro de cada ano. Pelo texto, também devem incidir juros se for registrado atraso
dessa gratificação.

Alegando crise econômica grave nos cofres públicos, Zema continuou com o escalonamento da remuneração dos
servidores e também dividiu em 11 vezes o pagamento do 13º salário referente ao ano passado, na gestão de
Fernando Pimentel (PT). O Executivo ainda não tem previsão de quando a situação vai ser regularizada, uma vez que a
média mensal da folha de pessoal é de R$ 3,4 bilhões.

Em conversa com O TEMPO, Beatriz Cerqueira  explicou que os servidores públicos são essenciais e precisam ter a
situação resolvida. "Esse é um assunto que o Legislativo tem que tratar, e, se nós não fizermos isso, sempre vai ficar
discricionário para o governo de plantão decidir a data que quer fazer o pagamento", disse. A petista ainda acredita que
vai ter apoio dos parlamentares da Casa para aprovar o texto: "Todo deputado tem o voto do servidor público na sua
base e tem os servidores públicos e suas famílias em suas bases. Então, é interesse de todo mundo. Por isso, estou
esperançosa".

Férias

Outra PEC protocolada pela deputada e assinada por 31 políticos da Casa diz respeito às férias-prêmio dos servidores.
Segundo Beatriz, o texto é uma reparação de direitos, uma vez que a reforma administrativa feita pelo então
governador Aécio Neves (PSDB) determinou que, quando o funcionário público tiver direito a férias-prêmio, mas o
benefício for indeferido, ele está proibido de receber o valor em espécie. "Servidores de outros Poderes têm esse
direito. Não faz sentido somente a administração direta ter tido esse direito cerceado", afirmou.

A Constituição estadual prevê que devem ser concedidas ao servidor férias-prêmio com duração de três meses a cada
cinco anos de trabalho.

Data não é prevista

O advogado especialista em direito do servidor público, Marcos Antônio Penido, diz que diferentemente do que ocorre
com funcionários da iniciativa privada, que têm seus direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), as
constituições estaduais não preveem uma data específica de pagamento do vencimento para o funcionalismo do
Estado.

Por isso, ele explica que isso pode ser regulamentado. "Com uma data -base definida, as pessoas podem reclamar o
direito. Quando não existe regulamentação nenhuma, as jurisprudências vão predominar. Alguns juízes e
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desembargadores vão entender que, se não está legislado, não tem como condenar o Estado, já que não há um
regulamento que defina a data", explicou.

Em relação ao 13º, o especialista afirma que já está prevista na Constituição mineira que o pagamento da última
parcela seja no dia 20 de dezembro. (Com Bruno Menezes)
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Um arranjo na Assembleia Legislativa  tem chamado a atenção dos que acompanham os trabalhos no legislativo
mineiro. Após sofrer uma derrota acachapante nas eleições do ano passado, o PSDB se tomou de amores pelo
governador Romeu Zema. O partido não só concordou com a indicação do líder do governador na Casa, deputado
Luiz Humberto Carneiro , como faz parte da base de apoio, que tem como líder outro tucano, o deputado Gustavo
Valadares  (foto). Além disso, vários membros e colaboradores do governo saíram do ninho tucano. Como explicar
esse adesismo do PSDB?

Publicidade

comentários
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Vale uma intervenção
]Líder do bloco de governo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Gustavo Valadares  (PSDB),
afirmou é "fácil" propor um projeto para obrigar o pagamento no quinto dia útil quando se é oposição. O tucano, que
confrontou a gestão de Fernando Pimentel no seu último mandato, disse que defendeu por quatro anos que é preciso
valorizar o servidor público, começando por essas duas questões.

Ele afirmou ainda que causou estranhamento que a autora da Proposta de Emenda à Constituição, deputada Beatriz
Cerqueira (PT), não tenha colocado o assunto em pauta no Legislativo, mesmo sendo presidente  da Central Única
dos Trabalhadores de Minas Gerais (CUT-MG) e frequentando o gabinete de, pelo menos, um deputado do PT durante
a gestão de Pimentel.

"Propor isso na hora em que se torna oposição é muito fácil. Eu explico o porquê de assinaturas de membros do bloco
governista nessa PEC: porque todos somos a favor de ter os salários dos servidores em dia e de ter o 13º salário pago
de forma integral. Agora, o governador (Romeu Zema) que entrou a menos de 50 dias não vai dar conta de resolver um
rombo deixado pelo PT nos últimos quatro anos de uma hora para a outra. Se vocês forem ao governador do Estado e
perguntarem sobre essa proposta, ele vai dizer que é favorável. O que não cabe neste momento é demagogia e
populismo", declarou.

Autora da proposta, a petista diz que espera contar com apoio de Gustavo Valadares  para a indicação de um
membro para a Comissão Especial que vai analisar a proposta e com o voto para aprovação do projeto.

"Eu imagino que ele também queira resolver os problemas relacionados ao funcionalismo. Eu sou deputada de primeiro
mandato. Eu assumi como deputada estadual no dia 1º de fevereiro. Então, estou trazendo para cá todas as pautas e
demandas exatamente sobre representatividade. Fui eleita com forte base do funcionalismo e educação", disse Beatriz.
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